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INTRODUCTIE 
De vorige les begonnen we met de stelling dat met een nieuw volk ook een nieuw standaard komt 
volgens Paulus. Hij geeft twee speciale eigenschappen aan het volk van God. Ze is één en heilig. 
We hebben het al over de eenheid van Gods gemeente gehad in de vorige les. In deze les zullen we 
het hebben over de heiligheid van dit volk. We zijn geroepen om heilig en puur te zijn. Zoals we de 
eenheid moeten cultiveren, zo behoren wij ook de heiligheid en puurheid te cultiveren. In deze les 
zullen we bestuderen hoe dit eruit ziet voor de gemeente van God. De manier hoe Paulus dit thema 
behandeld is door eerst de theologische basis te leggen voor dit nieuw leven (4:17-24) en 
vervolgens naar de praktische uitwerking hiervan in onze dagelijkse gedrag (4:25 – 5:4) 
 
I.  De leerstellige/theologische basis (4:17-24) 
Paulus begint duidelijk wij behoren niet te wandelen zoals de andere heidenen wandelen. Hij brengt 
het heidense leven in contrast met het leven in Christus.  
 

a) Het heidense leven (v. 17-19) 
Wat Paulus hier schildert is de verschrikkelijke neerwaartse spiraal van het kwaad. Als eerst 
wandelen ze in de zinloosheid van hun denken, ten tweede zijn ze verduisterd in hun 
verstand,  ten derde vervreemd van het leven dat uit God is, ten vierde ze zijn onwetend door 
de verharding van hun hart en als laatste zijn ze ongevoelig.  
We zien dat de hardheid van hart leidt naar een verduisterd verstand en naar geestelijke 
dood en vervolgens naar een roekeloos leven, zonder enige gevoeligheid en zelfbeheersing.  
Deze neerwaartse spiraal bestaat uit vier fases: hardnekkigheid (hardheid), duisternis, 
dood/oordeel en roekeloosheid/losbandigheid. Een paralleltekst waar Paulus hetzelfde 
ongeveer zegt is Rom. 1:18-31.  
 

b) Het leven in Christus (v. 20-24) 
Vervolgens laat Paulus ons zien hoe het leven in Christus tot stand komt. Wij hebben 
Christus zo niet leren kennen, we hebben Christus gehoord en door Hem onderwezen. Dit 
zijn allemaal expressies die een beeld van een school oproepen. We zien dat Christus de 
substantie zelf is van het onderwijs: u hebt Christus zo niet leren kennen. Hij is de Leraar 
zelf: als u Hem tenminste gehoord hebt…. Christus is ook de sfeer/context waarin 
onderwezen wordt: en door/in Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is.  
Om Christus te leren kennen is om de nieuwe schepping en het nieuwe leven dat door Hem 
mogelijk is gemaakt, te grijpen. Paulus beschrijft het als het verwisselen van een oud kleed 
met een nieuw kleed (v. 22 – 24).12 Een Christen zijn betekent een radicale transformatie. 
Het houdt in dat om het oude (onze gevallen natuur) af te leggen en het nieuwe (geschapen 
door God) aan te nemen. Het nieuwe is geschapen overeenkomstig het beeld van God. Naast 
het afleggen van het oude en het aandoen van het nieuwe, roept Paulus ons op om ook 
continu vernieuwd te worden in de geest van ons denken.  
Als we terugkijken naar deze verzen dan zien we twee vaste leerstellige fundamenten voor 
christelijke heiligheid. Allereerst, we hebben een nieuwe schepping ervaren. Ten tweede we 
hebben een nieuw denken ontvangen die constant vernieuwd wordt. Het is onze nieuwe 
schepping die ons een nieuw denken heeft gegeven en het is door onze nieuwe denken dat 
we de nieuwe schepping en haar implicaties begrijpen.  

 
1 Paralleltekst Kol. 3:9-10 
2 Gal. 3:27. Hier staat de doop ook voor.  
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Waar Paulus nu heengaat in de volgende verzen is dat onze nieuwe gedrag consistent moet 
zijn met de nieuwe mensen die we zijn geworden. Hij geeft ons zes concrete voorbeelden 
van het gedrag van een nieuw mens in Christus.  

 
II. Zes concrete voorbeelden (4:25 – 5:4)  
Deze zes voorbeelden hebben allemaal drie kenmerken met elkaar gemeen. Ze hebben allemaal 
betrekking op onze relaties, een verbod wordt vervolgd door een positieve gebod en ze worden 
(impliciet) theologisch onderbouwd.  
 

1) Lieg niet maar spreek de waarheid (v. 25) 
We behoren niet te liegen en de reden hiervoor is dat we niet alleen naaste zijn maar ook 
leden van elkaar. Gemeenschap is gebouwd op vertrouwen en vertrouwen op waarheid.  
 

2) Zondig niet in boosheid maar laat het los. (4:26-27) 
De vers erkent dat er iets is als rechtvaardige woede. Als we onze boosheid niet op de juiste 
manier uiten dan verloochenen we God, schaden we onszelf en verspreiden we het kwaad. 
Rechtvaardige boosheid is boosheid tegen ongerechtigheid en het kwaad. Paulus zegt ons 
om onrechtvaardige boosheid los te laten en er niet aan vast te houden. Op deze manier 
geven we de duivel geen plaats.  

 
3) Niet stelen maar werken en geven. (4:28) 

Niet stelen zien we terug in het achtste gebod van de tien geboden. Het heeft een brede 
toepassing. Het gaat over het stelen van andermans bezittingen, maar ook over 
belastingontwijking, fraude, werkgevers die hun werknemers benadelen en werknemers die 
hun werk niet goed doen (vb. te lange pauzes nemen etc.)  

 
4) Gebruik je mond niet voor het kwaad maar voor het goede (4:29-30) 

Het woord dat Paulus gebruikt voor ‘vuile taal’ is sapros. Dit wordt gebruikt voor verrotte 
bomen en vruchten. Wanneer het toegepast wordt op taal, dan is het taal die hoorders schade 
aanbrengt. In plaats dat we onze unieke gave van spraak gebruiken voor het kwaad, moeten 
we het gebruiken om mensen op te bouwen, te helpen, bemoedigen, troosten en motiveren. 
Waarom? Want door onze woorden kunnen we de Heilige Geest bedroeven.  

 
5) Alle bitterheid loslaten en vriendelijk en liefdevol zijn (4:31-5:2) 

Paulus geeft hier een lijst van allerlei dingen die wij van ons moeten weghalen. Bitterheid 
(zure geest/spraak), woede, toorn (vijandschap), geschreeuw (ongecontroleerde emoties), 
laster (achter de rug van anderen slecht praten) en slechtheid (het kwaad willen voor 
anderen). In plaats hiervan moeten we juist vriendelijk en barmhartig zijn en elkaar 
vergeven. Waarom? Want we moeten navolgers van God zijn. We moeten onze Vader 
kopiëren zoals kinderen hun vader kopiëren.   

 
6) Geen vunzige taal maar geef dank (v. 5:3-4) 

De griekse woorden voor ontucht (porneia) en onreinheid (akatharsia) bedekken alle 
soorten van seksuele zonde. In andere woorden seksuele gemeenschap dat buiten het 
huwelijk plaatsvindt. Paulus zegt dat we niet aan deze dingen moeten denken en zelfs niet 
moeten opnoemen. Ze moeten verbant worden uit de christelijke gemeenschap. In vers 4 
gaat hij verder hierop. De drie dingen die hij hier opnoemt verwijzen naar vunzig denken dat 
zichzelf uit in vunzige taal. We behoren geen grapjes over seksuele immoraliteit te maken, 
geen taal dat deze dingen verheerlijkt en andere motiveren om hieraan te denken. We 
moeten juist dank geven voor de pure seksualiteit die God aan ons heeft gegeven om van te 
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genieten binnen de grenzen van het heilige huwelijk. Wij moeten als christenen de mooie 
gave van seks juist eren door ervoor te danken. Hierdoor erkennen wij de waarde ervan en 
behouden we het ideaal van God  
 

 
CONCLUSIE 
We hebben geleerd in deze les dat we geen passieve toeschouwers zijn in het proces van heiligheid. 
In tegendeel wij werken samen met God aan onze heiliging. Paulus geeft hier de nadruk dat zijn, 
gedachte en handelingen samen behoren te zijn. Ze kunnen nooit gescheiden van elkaar zijn. We 
moeten levens leiden die past bij onze identiteit als heiligen.  


